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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-072
Klager:
PR Chokolade ApS
v/Advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll
Indklagede:
Henning Find
Dansk Koncept Service ApS/Super Salg ApS
Unionsvej 9
4600 Køge
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "prchokolade.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 21. december 2000 med 7 bilag (1-7).
Registreringsdato:
Domænenavnet "prchokolade.dk" blev registreret den 14. januar 1999. Registreringen er senest blevet fornyet ved indklagedes betaling af årsgebyr i april 2001. Indklagede har herved tiltrådt DIFOs
nuværende regler, som trådte i kraft den 1. januar 2001, herunder reglerne om, at klager over registreringen er underlagt klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren driver en grossistvirksomhed, der sælger chokolade m.v., og anvender PR Chokolade som
betegnelse for sin virksomhed. Ifølge det oplyste har klageren siden sommeren 1999 anvendt navnet
PR Chokolade i sin markedsføring og har blandt andet gennemført en større konceptudvikling.
I forbindelse med klagerens salgsarbejde etableredes et samarbejde med indklagede med henblik på
salg af klagerens produkter. I den forbindelse blev der den 18. maj 2000 indgået en samarbejdsaftale
mellem klageren og indklagede. Det hedder heri i punkt 3, stk. 1, bl.a.:
"HF [Henning Find] forpligter sig til at bruge PR CHOKOLADE navnet med respekt og
i en eksklusiv stil efter vort koncept …"
Af samarbejdsaftalen fremgik det bl.a., at formålet med samarbejdet var fælles markedsføring af klagerens produkter, idet brevpapir, kuverter, brochurer m.v. kunne købes til kostpris hos klageren af
indklagede. Parterne aftalte desuden, at en del af markedsføringen skulle ske på en hjemmeside
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under domænenavnet "prchokolade.dk". Imidlertid lod indklagede virksomheden Supersalg ApS
anføre som registrant af domænenavnet "prchokolade.dk".
Herefter modtog klageren henvendelser fra kunder, som gjorde opmærksom på, at indholdet på domænet "prchokolade.dk" bestod af diverse miskrediteringer af klageren. Af hjemmesiden fremgik
blandt andet følgende tekster:
"Køb ikke PR Chokolade" (gentagne gange)
"Sandheder om Preben Rasmussen"
"Denne side er lavet for at fortælle, hvordan Preben Rasmussen forsøgte at snyde sin
samar-bejdspartner på Sjælland".
"Snyd fra første dag"
"Bedre chokolade til til halve"
Nederst på hjemmesiden var anført følgende tekst: "Send e-mail til copenhagen@prchokolade.dk
med spørgsmål eller kommentarer om dette hade Web-sted."
Klageren opsagde herefter samarbejdsaftalen.
Som følge af uoverensstemmelsen mellem parterne aftalte de ifølge klageren, at domænenavnet
"prchokolade.dk" skulle overdrages fra indklagede til klageren. Herefter blev der den 21. august
2000 foretaget en overdragelse på DK Hostmasters formular hertil mellem indklagede og klageren,
som indklagede imidlertid efterfølgende gjorde indsigelse imod over for DK Hostmaster under påberåbelse af, at der forelå dokumentfalsk. DK Hostmaster tilbageførte som følge heraf registreringen til
Supersalg ApS.
Da klageren blev opmærksom på, at indklagede forsat rådede over domænenavnet "prchokolade.dk",
samt at hjemmesiden på domænet fortsat indeholdt miskrediteringer af klageren, henvendte han sig
til DK Hostmaster, som oplyste, at indklagede havde gjort indsigelser mod gyldigheden af
overdragel-sen.
En udskrift af hjemmesiden på "prchokolade.dk" fra den 7. december 2000 viser bl.a. følgende tekst:
"PR Chokolade skifter navn til PS Chokolade…"
"PR Chokolade skifter navn til PS Chokolade, det betyder bedre chokolade til en lavere
pris."
"Information:
Grunden til, at PR Chokolade skifter navn til PS Chokolade er bl.a. indgivet
politianmeldelse imod [Ejeren af klagerens virksomhed] vedr. dokumentfalsk.
Henning Find fra Dansk Koncept Service ApS som tidligere havde PR Chokolade øst
for Sto-rebælt, sælger nu bedre PS Chokolade.
…
Med venlig hilsen
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PS Chokolade
Henning Find
Afdelingschef
Vi er ved at flytte til nye og store lokaler:
e-mail: henning@prchokolade.dk
PS Chokolade V/ Dansk Koncept Service ApS
Postboks 103- 4600 Køge - Telefon: 2274XXXX fax: 5663XXX"
Indklagede har ikke reageret på sekretariatets henvendelser inden for den angivne frist. Indklagede er
gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.
Så vidt ses anvendes domænenavnet "prchokolade.dk" ikke længere aktivt.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
!

!
!
!

!

!
!

!

at klageren har anvendt "PR Chokolade" i sin markedsføring som betegnelse for sin
virksomhed,
at brugen af betegnelsen er sket konsekvent,
at "PR Chokolade" er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
at klageren kun har tilladt markedsføring af klagerens virksomhedsbetegnelse ved brug af
klage-rens egne materialer, herunder kuverter, indpakninger m.v.
at indklagede i forbindelse med registreringen af PR Chokolade har været bekendt med
klagerens eksistens og brug af PR Chokolade,
at indklagede på Internettet anvender domænenavnet slikforenslik.dk,
at indklagede driver virksomhed med sammenlignelige varer, hvorfor der er risiko for
forveksling,
at klager og indklagede driver virksomhed inden for samme geografiske område.

Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har svaret i sagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de
af klageren indsendte bilag.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af markedsføringslovens §§ 1 og 5, som er affattet således:
"§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan
sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider
mod god markeds-føringsskik."
"§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke
tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde
forveksling med andres."
Klageren brugte PR Chokolade som betegnelse for sin virksomhed, da parterne den 18. maj 2000
indgik en samarbejdsaftale om salg af PR Chokolade-produkter. Indklagede forpligtede sig heri til at
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respektere klagerens ret til navnet PR Chokolade, og denne forpligtelse bestod fortsat, efter at klageren havde ophævet samarbejdsaftalen på grund af indklagedes misligholdelse. Indklagede havde
efter samarbejdsaftalens ophør ingen ret til at gøre brug af klagerens forretningskendetegn.
Det følger herefter af markedsføringslovens § 5, at klageren kan forbyde indklagede at gøre brug af
tegnet "PR Chokolade" i forbindelse med indklagedes - konkurrerende - virksomhed, herunder som
domænenavn for virksomheden.
Indklagedes anvendelse af domænet "prchokolade.dk" til diverse miskrediteringer af klageren er
derudover udtryk for en utilbørlig markedsadfærd i strid med markedsføringslovens § 1.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Henning Find, Dansk Koncept Service ApS/Super Salg Aps, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet "prchokolade.dk" er i strid med gældende dansk ret,
og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, PR Chokolade ApS.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 3. september 2001
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Mogens Koktvedgaard
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